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Alle foredrag & arrangementer finder sted på:
Rudolf Steiner-Skolen i Odense,
Lindvedvej 64, 5260 Odense S.
Entré: 70,-/50,- kr.

(medmindre andet er nævnt)

Sted: Pavillon 2.

(medmindre andet er nævnt)

Kontakt: Signe Wæhrens (skw@rss-odense.dk)

Fyraftensmøde
Spirituelle impulser i det daglige arbejde.
Hvorledes skaber vi både personligt og arbejdsmæssigt en praksis med antroposofisk inspiration?
Hvilke udfordringer møder vi, når vi ønsker åbenhed, men ikke udvanding? Hvor ligger balancen
mellem identitet og tilpasning for den enkelte?
Oplæg med samtale.
Foredragsholder: Troels Ussing.
Tidligere formand for Antroposofisk Selskab, Danmark, tidligere steinerskolelærer, kurser og workshops i
antroposofisk meditation og fordybelse. Konsulent for antroposofisk udviklingsarbejde i Afrika.

Dato og tid: Mandag den 9. september 2019, kl. 16.30 til 18.30
Pris: 50kr./40 kr.
Arrangør: Antroposofisk Selskab, Odensegruppen
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Opdragelse til frihed
Et af steinerpædagogikkens store mottoer er: ”Opdragelse til frihed”. Men hvad vil det overhovedet
sige? Forudsætningen for at opdrage til frihed er, at man i det mindste har en forestilling om, hvad
frihed er. Dernæst må man så vide, hvilke metoder der kan føre til, at ”det unge menneskes ånd i
fuld frihed kan træde ind i livet”.
I et samfund, hvor menneskets frihed begrænses mere og mere, er dette spørgsmål måske mere
aktuelt end nogensinde.
Foredragsholder: Niels Henrik Nielsen.
Formand og generalsekretær for Antroposofisk Selskab Danmark. Lærer på Rudolf Steiner-Skolen i Skanderborg
og på læreruddannelsen på Audonicon. Foredragsholder, musiker og medlem af bestyrelsen for Antroposofisk
Selskab i Danmark.

Dato og tid: Mandag den 23. september 2019, kl. 19.30
Arrangør: Rudolf Steiner-Skolen og Skoleforeningen i Odense

2

Det indre arbejde
Udfordringer og muligheder for Steinerskolerne i dag
Siden Rudolf Steinerskolernes fødsel i 1919 er Rudolf Steinerskole-bevægelsen blevet en af de
største uafhængige skolebevægelser i verden med omkring 1150 skoler i 75 lande. Den globale
succes er et meget håndgribeligt tegn på, at pædagogikken virker. Men mange, der er aktive i
Rudolf Steinerskole-bevægelsen i dag, erkender, at bevægelsen har brug for at forny sig. Udover
konkrete udfordringer er der også nogle steder en fornemmelse af, at pædagogikken kun bliver
delvist forstået. Som case vil vi kigge på en skole, der er gået i gang med at skabe et oplæg til at gå
ind i denne fornyelsesproces, og dette arbejde bygger på fem kerneprincipper, som er udviklet i
samarbejde med Crossfield Instituttet. En af disse kerner er en bevidstgørelse og nyopdagelse af,
hvorfor Waldorf pædagogikken kræver, at hvert individ i skolefællesskabet gør et indre arbejde.
Foredragsholder: Charlotte von Bülow.
Charlotte von Bülow er grundlæggeren af Crossfield Instituttet, en international organisation, som udover at
udbyde højere uddannelser også har specialiseret sig i konsulentbistand til bl.a. antroposofiske institutioner.
Crossfield instituttet har i samarbejde med SDU skabt et Steinerpædagogikum – en uddannelse, som nu er i
fuld gang med at efteruddanne undervisere fra hele verden. www.crossfieldsinstitute.com

Dato og tid: Onsdag den 9. oktober, kl. 19.30
Arrangør: Rudolf Steiner-Skolen og Skoleforeningen i Odense
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Betlehemsstjernen og Jesu fødsel
Hvornår blev Jesus født?
På en vis måde er det blot et regnestykke at besvare spørgsmålet, men der er en række forvirrende
elementer i biblens beretninger, så mange mennesker lader spørgsmålet ubesvaret. Nogle går
endda så vidt, at de siger: Hele biblen er noget vrøvl, og derfor tror jeg ikke på Gud. Dette er ikke
Søren Tofts konklusion. Det viser sig nemlig, at man kan tage biblens beretninger til sit hjerte i al
deres detaljerigdom uden at opgive tankens klare, rationale lys. Biblens to fødselsberetninger kan
man tage som et vidunderligt forbillede for al menneskelig fællesskabsdannelse.
Foredragsholder: Søren Toft
Søren Toft er antroposofisk astronom. Uddannet på Københavns Observatorium, og tilknyttet den matematiskastronomiske sektion ved Goetheanum.

Dato og tid: Onsdag den 13. november 2019, kl. 19.30
Arrangør: Antroposofisk Selskab, Odensegruppen
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Juleforedrag
Ved Jesusbarnets fødsel i stalden, med okse og æsel som vidner, og ikke mindre end tre hyrder (i
Lukas-evangeliet), som knæler ved krybben og skænker barnet de simple gaver, som de ejer, er der
opstået en ny mulighed for mennesket til at optage og forstå den visdom og kærlighed, som det lille
Jesusbarn bringer med fra himmelen til mennesket på jorden.
Ud fra Rudolf Steiners forskning på området vil denne enestående begivenhed blive belyst.
Foredragsholder: Stephan Frister
Stephan Frister er præst i Kristensamfundet i Odense og Aarhus.

Dato og tid: Onsdag den 4. december 2019, kl. 19.30
Arrangør: Antroposofisk Selskab, Odensegruppen
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Julespillene
Selv i vores moderne verden lever Julebudskabet midt iblandt os. Er
det udtryk for, at det har en kraft, der overlever tiden – endda
stråler kraftfuldt ind i fremtiden?
Ansatte ved Rudolf Steiner-Skolen i Odense opfører de gamle
julespil fra Oberufer. Disse spils historie kan føres langt tilbage i
tiden, og de er formodentlig kommet til Oberufer i Ungarn med
indvandrede folk vestfra. Her har de så overlevet i afsidesliggende
landsbyer, hvor Karl Julius Schröer, professor i tysk litteratur, fandt
dem for over 100 år siden.
Schröer var meget optaget af disse spil, og efter at have overværet
dem i Oberufer besluttede han sig til at skrive dem ned for derved
at forhindre, at de gik tabt.
I Kristi fødselsspillet og Hyrdespillet hører vi om Maria bebudelse,
den lange vandring til Betlehem, Jesusbarnets fødsel og derefter
om hyrderne på marken, der gennem en åbenbaring ønsker at se den nye konge.
Alle er hjertelig velkomne!
Sted: Rudolf Steiner-Skolen i Odense. Salen.
Dato og tid: Tirsdag den 17. december 2019 kl. 19.00
Pris: Gratis adgang.
Arrangør: Rudolf Steiner-Skolen i Odense.
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Hellig Tre Kongerspil
Vi hører om De hellige tre Kongers lange vandring fra
morgenlandet frem til deres møde med Herodes i Jerusalem.
Stjernen, som har ledt dem hele vejen, fører dem videre til
Betlehem – til Den nye Konge, som de tilbeder og skænker
deres dyrebare gaver.
Den onde Herodes, som ved djævelens hjælp kæmper for at
komme dette barn til livs, falder til sidst i djævelens kløer og
dør en ynkelig død.
Uegnet for børn under 4. klasse
Sted: Rudolf Steiner-Skolen i Odense. Salen.
Dato og tid: Søndag den 5. januar 2020 kl. 19.00
Pris: Gratis adgang
Arrangør: Rudolf Steiner-Skolen i Odense
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De første 100 år med antroposofisk medicin
Rudolf Steiner holdt i april 1920 den første foredragscyklus for læger. Kun et halvt års tid efter
dannelsen af den første Waldorf skole. Såvel skolebevægelsen som den antroposofiske medicin er
siden udviklet og spredt over hele verden og står i dag for et individcentreret og menneskeværdigt
alternativ og supplement til gængs praksis indenfor pædagogik og medicin.
Ved at fordybe os i kimen til denne udvikling kan vi se frem til den antroposofiske medicins stilling i
dag og se på de opgaver, den nærmeste fremtid kommer til at stille os. Både på det pædagogiske
og det medicinske område er der endnu mange frugter at høste fra den kim, der blev lagt for 100 år
siden.
Foredragsholder: Tomas Henckel Johansen
Tomas Johansen er speciallæge i almen medicin og praktiserende læge. Læge og lægekonsulent ved flere
antroposofiske institutioner. Aktiv i undervisnings- og uddannelsessammenhænge indenfor primært den
antroposofiske uddannelse.

Dato og tid: Onsdag den 22. januar 2020, kl. 19.30
Arrangør: Antroposofisk Selskab, Odensegruppen

8

Kan man skifte ham?
Eller gå ud af sit gode skind?
Eller måske holde skindet på næsen?
Foredraget handler om hverdagens udfordringer, opgaver og muligheder.
Foredragsholder: Ellen Thuesen
Uddannet lærer. Efter 6 år i folkeskolen efteruddannelse på Rudolf Steinerseminariet i Järna, Sverige.
Klasselærer på Rudolf Steiner-Skolen i Odense fra dens oprettelse 1971 til pensionering 2006. Medlem af
Antroposofisk Selskabs bestyrelse og redaktør for Antroposofisk Selskabs Meddelelsesblad.

Dato og tid: NB Lørdag den 28. marts 2020, kl. 8.30
Der kan købes kaffe og kage i pausen
Arrangør: Rudolf Steiner-Skolen og Skoleforeningen i Odense
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Kunsthistoriecafe
Cafeaktiviteterne vil bestå i, at jeg indledningsvis viser en lille samling billeder af den kunst, vi
mennesker har sat som tegn undervejs i historien/kunsthistorien. Jeg mener, at den måde, kunsten
forandrer sig på i historiens løb, er en afspejling af menneskets bevidsthedsudvikling. Vores
forståelse og fortolkninger af os selv og verden har ændret sig i tidens løb, og dette har sat sine
spor i arkitektur, skulptur og billeder. Disse spor vil vi forfølge og tolke.
Når jeg har vist og fortalt om nogle udvalgte eksempler fra en periode, måske en snes stykker, kan
cafegæsterne tage teen, kaffen og de medbragte kiks frem og snakke lidt ved bordene.
Så kigger vi sammen på eksemplerne en gang til, men nu med de tilstedeværendes kommentarer,
overvejelser og uddybninger som den drivende kraft. Cafesamtaler altså.
Skitse over aftenens forløb:
Klokken 19.30 – 20.30: Jeg viser billeder og forsøger en tolkning.
Klokken 20.30- 20.45: Cafesnakken indledes ved bordene. Men fortsættes gerne resten af aftenen!
Klokken 20.45 – 21.30: Vi kigger på billederne igen, og forsamlingen fører an i samtalerne.
Kunsthistorieperioderne er endnu ikke helt rammet ind til cafeen, men jeg vil begynde med de
meget tidlige eksempler og undervejs mod nutiden berøre arkitekturen og kunsten i de ”rum”, der
ofte kaldes ægyptisk, græsk, romersk, tidlig kristen, byzantinsk, romansk, gotisk, renæssance,
barok…, vi får se, hvor langt vi kommer på 8 aftner.
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Dato og tid: Onsdage kl. 19.30
Første gang: 4. september 2019. Følgende datoer: 11. september, 18. september, 25. september, 2.
oktober, (ingen kunsthistoriecafe i uge 41 grundet foredrag og i uge 42 grundet efterårsferie), 23.
oktober, 30. oktober, 6. november.
Deltagerantallet bør være mindst 8, og i princippet er det bedst, at man deltager alle 8 aftner.
Pris: 500 kr. for deltagelse i hele rækken. Enkeltaftner: 70 kr., betales på mobilepay, 26352255,
eller konto i Merkur 84010004241032
Tilmelding på mail: poulerik@black-post.dk, eller tlf. 26352255 (helst SMS)
Kursusholder: Poul Erik Black
Poul Erik Black er uddannet lærer. Efter 3 år i folkeskolen efteruddannelse på Rudolf Steiner-seminariet i Järna.
Klasselærer på Rudolf Steiner-Skolen i Odense fra 1975 og fra 1983 overbygningslærer indtil sin pensionering
med fagene biologi, kunsthistorie, arkitektur, geografi, antropologi og adskillige håndværksfag og kunstneriske
fag. Planlægger kunst-og arkitekturrejser for forældre og interesserede.

Arrangør: Antroposofisk Selskab, Odensegruppen
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Rudolf Steiner inspireret lægevidenskab
Antroposofisk Medicin
Rudolf Steiner inspirerede alle områder i livet, således også det lægevidenskabelige. Selv om det er
mere end 100 år siden, er det mere aktuelt end nogensinde.
Kom med spørgsmål, store eller små indenfor sundhed og sygdom, og vi vil sammen gennemgå
emnerne på et alment niveau ved at mødes ca. hver anden uge, eller som det passer.
Dato og tid: Første gang mandag den 9. september 2019, kl. 19.00 til 21.00. Derefter ca. hver anden
mandag indtil jul. Vi følger skolens fri- og feriekalender. Ved afbud eller ændringer gives skriftlig
besked.
Tilmelding på e-mail: laegekunst@gmail.com - (eller på tlf. 24 40 47 40) samt ved at indbetale
100 kr. til konto: Merkur 84010001000795.
Du vil herefter få en tilbagemelding.
Kursusholder: Marianne Schønemann
Marianne Schønemann er autoriseret speciallæge i Børne-ungdomspsykiatri og har interesseret sig for og
arbejdet med antroposofisk medicin i 40 år - frem til 2011 på alment medicinsk område og derefter indtil nu
supplerende indenfor de psykiatriske specialer. Hun er lægelig konsulent på det antroposofiske bosted for
voksne udviklingshæmmede, Tornsbjerggård, og er censor ved Lægeuddannelsen på de 4 universiteter i
Danmark på 5. år.

Arrangør: Antroposofisk Selskab, Odensegruppen
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Tirsdags eurytmi
ved Erik Frydenlund

Eurytmi er en bevægelsesform, der arbejder med æterlegemet/livskræfter, og som styrker vores
energi og velbefindende i kroppen.
Det er disse livskræfter, som virker opbyggende og skabende i naturen og mennesket, gennem
eurytmi har vi en unik mulighed for at arbejde skabende med disse kræfter og dermed få en ny
oplevelse og forståelse af dem! Vi vil veksle mellem fysiske øvelser, som får pulsen op og giver sved
på panden, og stille øvelser som styrker vores tilstedeværelse i nuet - mindfulness i bevægelse.

Dato og tid: 10 Tirsdage fra kl. 19 til 20 i eurytmisalen. Ingen eurytmi i efterårsferien - uge 42
Første gang: Tirsdag den 10. september 2019
Kurset er åbent for alle interesserede, kom gerne første gang og prøv om det er noget for dig!
Pris: 500 kr. som indbetales på konto 8401 4221133
Tilmelding på mail: erikfrydenlund@gmail.com Læs mere på www.erikfrydenlund.dk
Arrangør: Antroposofisk Selskab, Odense-gruppen
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Antroposofisk Arbejdsgruppe
Tirsdage fra kl. 20.15 – 21.30

Klima- og miljø, og hvad kan vi gøre
Første del: 5 tirsdage indtil efterårsferien. Første gang den 10. september 2019
Vi vil se på emner som:
 Hvad er CO2, og hvordan kan det blive til humus i jorden (regenerativt landbrug, biodynamisk
landbrug, holistisk afgræsning)
 Bierne og insekterne
 5G, elektromagnetisk stråling, Geo Engineering, chemtrails
 Tungmetaller og fluor
 Mineraler i fødevarer

Hvad er det for en tid vi lever i - hvad sker der i verden?
Anden del: 5 tirsdage med start efter efterårsferien
Det var Rudolf Steiner dybeste ønske, at vi som mennesker skal erkende den tid, vi lever i, men ofte
må vi sande, at Kirkegaard stadig har ret: ”Vi lever forlæns og forstår baglæns”.
I de sidste tyve år er der blevet slået flere millioner mennesker ihjel i kampen mod terror og kampen
for demokratiet, hvorfor sker det, når de fleste mennesker ikke ønsker krig?
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Har vi forstået, hvad der sker? Er det en kamp for demokratiet, eller er der en anden dagsorden,
som vi ikke kender til? Hvem er de egentlige terrorister, er det dem med langt skæg, eller er det dem
i jakkesæt og slips? Hvem er det, der styrer verden, er det politikere, eller har vi stadig skjulte
magtstrukturer?
Det er på høje tid, at vi lærer verdens skyggeside at kende! For at kurere sygdommen skal man
kende diagnosen!
Vi vil se på emner som:








Hvad skete der egentlig 11.september 2001
Hvem styrer verden, hvor er de skjulte magtstrukturer, og hvordan gør de det.
Mind kontrol og hypnose.
Lucifer - Ahriman, Kristus og Antikrist, Satanisme.
Konspirationsteorier- fake news, hvem kan man stole på, hvor er de gode kilder?
Tør jeg se på det, og er det ikke lige meget?
Hvad er antidoten, og hvad skal vi udvikle som modkraft?

Pris: 500 kr. for 10 tirsdage, eller 300 kr. for 5 tirsdage. Beløbet indbetales på konto 8401 4221133
Tilmelding på mail: erikfrydenlund@gmail.com
Kursusholder: Erik Frydenlund.
Erik Frydenlund er uddannet Jordbrugsteknolog, elektriker og eurytmist. Har firmaet Biodynamic
consult. Læs mere på www.erikfrydenlund.dk
Arrangør: Antroposofisk Selskab, Odense-gruppen
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Malekursus
Farverne foran lyset og farverne bagved lyset
Vi vil i denne sæson arbejde ud fra farvelæren om farverne foran lyset og farverne bagved lyset, og
opleve hvilke stemninger, der vil opstå med ”de varme farver, som er foran lyset” og med ”de kolde
farver, som er bagved lyset” osv. Ud fra disse fænomener ser vi det spændende i farvernes væsen.
Underviser: Birgit Svansø - maler og kunstnerisk terapeut.
Uddannet i England og har tidligere været højskolelærer i billedkunst og har afholdt adskillige kurser.

Dato og tid: 10 onsdage fra kl. 17.30 – 19.30
Første gang den 11. september 2019
Pris: Kr. 1000,- inkl. materialer
Min. 6 personer – max. 10 personer.
Tilmelding og evt. spørgsmål: Birgit Svansø, tlf. 65 31 57 67.
Arrangør: Antroposofisk Selskab, Odensegruppen.
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Korsang Lindvedkoret
Sæsonstarten for Lindvedkoret er:
TORSDAG den 29. august 2019, kl.19.30.
Kom og få gode oplevelser med forældre fra skolen
og andre interesserede.
Vi øver torsdage 19.30 – 21.45 i skolens eurytmisal.
I koret er der koncertvirksomhed i såvel skoleregi som udenfor.
Koret er under Paarup Aftenskole.
Nærmere oplysninger ved korets formand: Axel Gomard tlf. 6611-1114
eller dirigent: Sven Skovbakke tlf. 6269-1908
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KALENDER
Korsang Lindvedkoret
Kunsthistoriecafe
Fyraftensmøde
Antroposofisk medicin

Torsdage kl. 19.30-21.45 (1. gang: 29. august 2019)
Onsdage kl. 19.30-21.30 (1. gang: 4. september 2019)
Mandag den 9. september 2019 NB kl. 16.30 – 18.30
Mandage kl. 19.00-21.00 (1. gang 9. september 2019)

Tirsdags-Eurytmi

Tirsdage kl. 19.00-20.00 (1. gang: 10. september 2019)

Antroposofisk arbejdsgruppe

Tirsdage kl. 20.15-21.30 (1. gang: 10. september 2019)

Malekursus

Onsdage kl. 17.30-19.30 (1. gang: 11. september 2019)

Opdragelse til frihed
Det indre arbejde
Betlehemsstjernen og Jesu fødsel

Mandag den 23. september 2019, kl. 19.30
Onsdag den 9. oktober 2019, kl. 19.30
Onsdag den 13. november 2019, kl. 19.30

Juleforedrag

Onsdag den 4. december 2019, kl. 19.30

Julespillene

Tirsdag den 17. december 2019, kl. 19.00

Hellig Tre Kongerspil
De første 100 år med antroposofisk medicin
Kan man skifte ham?

Søndag den 5. januar 2020, kl. 19.00
Onsdag den 22. januar 2020, kl. 19.30
Lørdag den 28. marts 2020, NB kl. 8.30

